MESTRADO ARQUELOGIA
E TERRITÓRIO
APRESENTAÇÃO
O Mestrado em Arqueologia e Território apresenta-se como o grau de estudos superiores que habilita
para o exercício da profissão de arqueólogo.
Inscrevendo-se num quadro epistemológico em que a Arqueologia se posiciona como uma disciplina que
produz conhecimento sobre a evolução do homem e das sociedades, desde a origem até ao presente, a
qual considera a indissociabilidade do espaço e do tempo, o Território surge como elemento estruturante
dessa análise.
Cruzando-se com outras disciplinas no estudo do mesmo objeto — o percurso da vida do homem em
sociedade — a Arqueologia encontra nos estudos sobre o território a Arqueogeografia, a multidisciplinar
disciplina que resgatou para o estudo as formas da paisagem e afirmou o seu caráter dinâmico.

OBJETIVOS
Os estudos são organizados de modo responder às necessidades de aquisição de competências habilitadoras do exercício de tarefas de planificação, direção, execução e gestão do trabalho Arqueológico mas,
também, àquelas que se relacionam com as planimetrias e o espaço em geral.
Orientado de acordo com temáticas não trabalhadas na licenciatura, e para poder abrir-se a outras áreas
de conhecimento, o Mestrado em Arqueologia e Território deverá capacitar os estudantes para o trabalho
em serviços culturais e de património nacionais e locais, no Turismo cultural, nos gabinetes de reabilitação urbana e nos serviços de ordenamento do território, como investigadores, técnicos, assessores de
projetos, gestores de bens e sítios, produtores de eventos, utilizadores e produtores de cartografia e bases
de danos, produtores de informação digital e facilitadores de serviços na área do património em geral.
A diversidade de matérias e especialidades deverá dar seguimento para os doutoramentos em Arqueologia e em Arqueogeografia.

ESTRUTURA DO CURSO
1º ANO – FREQUÊNCIA DE UNIDADES CURRICULARES
Políticas de Intervenção Arqueológica
Práticas em Arqueologia e Território I
SIG em Arqueologia
Arqueogeografia e Planeamento
Práticas em Arqueologia e Território II
Exploração de Recursos e Técnicas de Construção
OPCIONAL
Investigação em Dinâmicas do Território
OPCIONAL

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

2º ANO

DIREÇÃO DO CURSO

Seminário de Orientação
Dissertação/Estágio/Projeto

Helena Catarino
hcatarino@fl.uc.pt

CONTACTOS
BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

